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Mesto Nemšová na základe § 4 ods. 3 písm. p a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
vydáva pre územie mesta Nemšová toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Nemšová č. 8 /2018
ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady
za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nemšová

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.1. Vo VZN č. 4/2018 sa mení v Článku 7. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu
službu v zariadení opatrovateľskej služby, bod 6 nasledovne:
6. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:
a) racionálna celodenná strava 7,00 €/deň v členení:
raňajky
0,50 €
desiata
0,30 €
obed
3,40 €
olovrant
0,30 €
večera
2,50 €
b) diabetická strava 7,80 €/deň v členení :
raňajky
0,50 €
desiata
0,40 €
obed
3,40 €
olovrant
0,40 €
2,50 €
večera
druhá večera
0,60 €
Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
1.2. Vo VZN č. 4/2018 sa vypúšťa z Článku 10 Výška úhrady za poskytovanú sociálnu
službu v útulku z bodov 2 a 3 mesačné nájomné za trojlôžkovú izbu. Po úprave je znenie
bodov nasledovné:

2. Mesačné úhrady za sociálne služby poskytované v útulku sú nasledovné:
1 lôžková izba
60,00 €/mesiac/osoba
2 lôžková izba
(obsadená 1 klientom)
62,50 €/mesiac/osoba
(obsadená 2–mi klientami)
31,50 €/mesiac/osoba
3. Mesačné úhrady za sociálne služby poskytované v útulku v prípade, že klient nespĺňa
podmienky článku 9 ods. 1 a v zariadení sú voľné ubytovacie kapacity sú nasledovné:
1 lôžková izba
120,00 €/mesiac/osoba
2 lôžková izba
(obsadená 1 klientom)
125,00 €/mesiac/osoba
(obsadená 2-mi klientami)
63,00 €/mesiac/osoba

1.3. Vo VZN č. 4/2018 sa v Článku 12 Spoločné ustanovenia, mení bod 1. nasledovne:
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom
určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.4. V prílohe č. 2 a) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sa v Článku 3 v
bode 1 vypúšťajú slová: ...sídlo v izbe č.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 442 Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej dňa 19.09.2018.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta a to 06.10.2018.

V Nemšovej, dňa 19.09.2018.

Ing. František Bagin v.r.
primátor

